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УТВЪРДИЛ: 

 

Д-Р АНТОАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА 

Управител "МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ" ЕООД 

 

Дата на утвърждаване: 25.05.2021г. 

 

П Р О Т О К О Л 
№1/05.05.2021г.  

 

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД 03-193/05.05.2021 г. на 

Управителя  на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ“ ЕООД, гр. Провадия за 

разглеждане на постъпилите оферти за участие във възлагане на обществена поръчка, 

ЧРЕЗ ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР с предмет:  „Доставка на лекарствени 

продукти  за нуждите на „МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по РС 

№ РД-11- 164/29.03.2021 г.“, публикувана в РОП при Агенцията за обществени поръчки, 

под номер 00080 – 2020 – 0009 на МЗ.   

 
На 05.05.2021 г., в 11:00 ч. на основание чл. 82, ал.4, т.4 от ЗОП в Заседателната 

зала на Възложителя, находяща се в административната му сграда, на адрес: гр. 

Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. „Желез Йорданов“ №1, започна работа 

Комисия назначена със Заповед № РД 03-193/05.05.2021 г. на Управителя  на „МБАЛ 

ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ“ ЕООД, гр. Провадия,  в следния състав: 

Председател: 

адв. Ганка Йост с професионална квалификация - правоспособен юрист, външен 

експерт, съгласно Договор за абонаментно правно обслужване. 

Членове: 

1. Катя Божилова, на длъжност „Главна медицинска сестра“, с професионална 

квалификация специалист „Здравни грижи“, при „МБАЛ Царица Йоанна - 

Провадия" ЕООД, гр. Провадия.  

2. Йорданка Вълчева, на длъжност „Старша медицинска сестра „ВО“, с 

професионална квалификация специалист „Здравни грижи“, при „МБАЛ 

Царица Йоанна - Провадия" ЕООД, гр. Провадия.  

 

           Комисията започна своята работа в пълен състав на заседание в пространството на 

Единната национална платформа за търговия с лекарствени продукти /ЛП/ за нуждите на  

лечебните заведения /ЛЗ/ в Република България /Електронна система/Система/, за да 

извърши оценка и класиране на постъпилите оферти и да поведе електронен търг в 

откритата от Министерство на здравеопазването /МЗ/ процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР по Рамково 

споразумение с предмет: „Доставка на лекарствени продукти  за нуждите на „МБАЛ 

ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ“ ЕООД по  РС № РД-11- 164/29.03.2021 г.“, 

публикувана в РОП при Агенцията за обществени поръчки, под номер 00080 – 2020 – 

0009 на МЗ. 
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 Председателят на комисията достъпи в Електронната система и визуализира 

списъка с офертите на участниците в настоящата процедура за ВЪТРЕШЕН 

КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР по Рамково споразумение 

 Установи се, че до крайния срок за подаване на оферти, чрез Електронната 

система са подадени следните оферти, а именно: 

 

 
№ Оферта на участник № на офертата 

 

1. "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ" АД № O11024 

2. "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД № O10911 

3. "ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД № O10697 

4. "МЕДЕКС" ООД № O10666 

5. "ФАРКОЛ" АД № O10615 

6. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД № O10537 

7. „ДАНСОН БГ“ ООД № O10495 

8. „МЕДОФАРМА“ ЕООД № O10449 

След узнаване на участниците в поръчката, комисията съгласно чл. 51, ал.8 от 

ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП попълни декларации за липса на конфликт на 

интереси с участниците в процедурата, както и за това, че се задължават да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията, включително да 

опазват документите от неправомерен достъп предвид чл. 51, ал. 13 ППЗОП. 

Комисията продължи своята работа и пристъпи към отваряне на офертите в 

Елетронната система, по реда на тяхното подаване, както следва: 

  

1.ОФЕРТА НА „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГАЦ“ АД, ЕИК 030276307: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГАЦ“ АД, ЕИК 030276307 за 

оферираните от него  ЛП. 

2.ОФЕРТА НА "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД, ЕИК 203283623: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   
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 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 203283623 за оферираните 

от него  ЛП. 

3.ОФЕРТА НА „ПРО ФАРМАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 131249698: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „ПРО ФАРМАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 131249698 за оферираните от 

него  ЛП. 

4. ОФЕРТА НА "МЕДЕКС" ООД, ЕИК 131268894: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника "МЕДЕКС" ООД, ЕИК 131268894 за оферираните от него  ЛП. 

 

  5.ОФЕРТА НА „ФАРКОЛ“ АД, ЕИК 102227154: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  
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 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „ФАРКОЛ“ АД, ЕИК 102227154 за оферираните от него  ЛП. 

 

6. ОФЕРТА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

 Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194 за 

оферираните от него  ЛП. 

 

7. ОФЕРТА НА „ДАНСОН – БГ“ ООД, ЕИК 203612570: 

 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията установи, 

че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за участие, 

Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

 Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „ДАНСОН – БГ“ ООД, ЕИК 203612570 за оферираните от 

него  ЛП. 

   

8. ОФЕРТА НА „МЕДОФАРМА“ ЕООД, ЕИК 121578346: 
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 След като извърши подробен преглед на подадената оферта, комисията 

установи, че тя съдържа и трите форми генерирани в Системата, а именно: Заявление за 

участие, Техническо предложение и Предлагани ценови параметри. 

 Установи се, че раздел Предлагани ценови параметри не е достъпен към този 

етап от провеждането на ВКП.  

 Бяха разгледани всички документи и информация, които се съдържат в раздел 

Заявление за участие и се констатира, че той е оформен съгласно изискванията на 

Възложителя, ЗОП и Рамковото споразумение.   

 Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на участника. По 

отношение на него, комисията приема, че същото е налично и окомплектовано с 

необходимите документи и отговаря в пълна степен на обявените от Възложителя 

условия за изпълнение на поръчката. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовото 

предложение, участника „МЕДОФАРМА“ ЕООД, ЕИК 121578346 за оферираните от 

него  ЛП. 

 

   

Комисията допусна участниците до отваряне на ценовите им предложения за 

оферираните от тях ЛП, както следва: 

 

Обособена позиция №2  

Анатомо-

терапевтиче

н код /АТС-

код/ 

Международн

о непатентно 

наименование 

/INN/ 

Начин на 

приложен

ие 

Мярка 

/mg, 

tabl., ml. 

и др./ 

 

Количес

тво  

Допуснати участници 

M01AB05 Diclofenac 

парентера

лна mg 

37 500 ДАНСОН БГ ООД 

Медофарма ЕООД 

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

"ФАРКОЛ" АД  

"ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД  
 

M01AC06 Meloxicam 

парентера

лна mg 

7 500  "ФАРКОЛ" АД  

"МЕДЕКС" ООД  

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

  

M01AE03 Ketoprofen 

парентера

лна mg 

600 000 ДАНСОН БГ ООД 

"МЕДЕКС" ООД  
 

M01AE17 Dexketoprofen 

парентера

лна mg 

75 000 "ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ"  
АД 

"МЕДЕКС" ООД  
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M03BX02 Tizanidine 

перорална 

твърда mg 

480   
"ФЬОНИКС ФАРМА"  
ЕООД 
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"  
АД 

 

 

 

 

 
 

M03BX04 Tolperisone 

перорална 

твърда mg 

270 000 "ФЬОНИКС ФАРМА"  
ЕООД 
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"  
АД 

 

 

 

Комисията продължи своята работа. в 13,00 часа, в непроменен състав и място. 

Пристъпи се последователно към разглеждане на раздел „Предлагани ценови 

предложения“ на участниците, както следва: 

 

   1.ОФЕРТА НА „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГАЦ“ АД, ЕИК 030276307: 

Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на бутон 

„Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „ТЪРГОВСКА 

ЛИГА – ГАЦ“ АД, ЕИК 030276307. 

2.ОФЕРТА НА "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД, ЕИК 203283623: 

    Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на 

бутон „Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника "ФЬОНИКС 

ФАРМА" ЕООД, ЕИК 203283623   за оферираните от него  ЛП. 

3.ОФЕРТА НА „ПРО ФАРМАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 131249698: 

Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на бутон 

„Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  
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КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „ПРО ФАРМАЦИЯ“ 

ЕООД, ЕИК 131249698. 

  4.ОФЕРТА НА "МЕДЕКС" ООД, ЕИК 131268894: 

 Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на 

бутон „Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

    Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника  "МЕДЕКС" ООД, 

ЕИК 131268894    за оферираните от него  ЛП. 

  5.ОФЕРТА НА „ФАРКОЛ“ АД, ЕИК 102227154: 

 Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на 

бутон „Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „ФАРКОЛ“ АД, 

ЕИК 102227154   за оферираните от него  ЛП. 

6.ОФЕРТА НА „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194: 

 Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на бутон 

„Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 103267194  за оферираните от него  ЛП. 

  7.ОФЕРТА НА „ДАНСОН – БГ“ ООД, ЕИК 203612570: 

Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на бутон 

„Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
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               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „ДАНСОН – БГ“ 

ООД, ЕИК 203612570  за оферираните от него  ЛП. 

8.ОФЕРТА НА „МЕДОФАРМА“ ЕООД, ЕИК 121578346: 

Председателят на комисията извърши в Електронната система, набиране на бутон 

„Отвори прелагани ценови параметри“ в офертата на участника.  

 След това, чрез натискане на знака + на раздела/формата „Предлагани ценови 

параметри“ се визуализира ценовото предложение на участника.   

 Комисията разгледа обстойно предложението на участника и установи 

съответствието му с изискванията на Възложителя. 

   Предвид изложеното по-горе,  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

               Допуска до участие в следващия етап от процедурата – предварително 

класиране и последващо провеждане на електронен търг, участника „МЕДОФАРМА“ 

ЕООД, ЕИК 121578346. 

 

 

След констатиране на горното, Председателя на комисията  извърши физическо 

допускане до класиране, чрез натискане на бутон „Допусни до класиране“ в края на всяко 

едно от ценовите предложения на участниците. 

Електронната система извърши предварително класиране на ценовите предложения 

на участниците автоматично, след което  се избра подменю „Класиране“ от основното 

меню „Процедури“ на Системата. Временното класиране на първоначално подадените в 

ЦП  на участниците се визуализира в Електронната система на ЦОПСЗ. 

На 05.05.2021год. в 12,35ч. в пространството на Електроннат система, в меню 

„процедури“, от подменю „Изпрати покана за електронен търг“ се изпрати  електронно 

съобщение до всички допуснати участници за провеждането на електронен търг. На 

10.05.2021год. в 18,45ч. в пространството на Електроннат система, в меню „процедури“, 

от подменю „Изпрати покана за електронен търг“ се изпрати   отново повторно 

електронно съобщение до всички допуснати участници за провеждането на електронен 

търг,  тъй като пратформата непозволяваше насрочване на процедурите в работно време. 

С повторната покана се заличи първоначално изпратената такава и стартира нова 

процедура по електронен търг. С поканата участниците бяха надлежно информирани за: 

резултатите от първоначалната оценка на всяка оферта, реда за свързване към 

използваното електронно оборудване, датата и часа за начало на електронния търг и 

стъпката за намаляване на цената при провеждането му. 

На 13.05.2021год. в 18.48ч. беше дадено началото на електронния търг. Същият 

приключи в Електронната система на 20.05.2021год. в 17.30 ч. 

На  25.05.2021год в 11.00часа, комисията извлече от Електронната система 

резултата от класирането след проведения електронен търг. Беше извършена проверка по 

чл.72 от ЗОП и се установи, че няма наличие на необичайно благоприятни ценови 

предложения.  

Комисията премина към извършване на окончателно класиране по номенклатури, 

както следва: 

 
Обособена позиция №2   
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Анатомо-

терапевтичен 

код /АТС-код/ 

Междун

ародно 

непатен

тно 

наимено

вание 

/INN/ 

Начин 

на 

прило

жение 

Мяр

ка 

/mg, 

tabl., 

ml. и 

др./ 

 Количество  Първо място и цена Второ място и цена 

M01AB05 

Diclofen

ac 

парент

ерална mg 

37 500 "ДАНСОН БГ" ООД  с 

предлагана цена  от 

0,006452 лв.без ДДС  

 

 

 

 
 

Медофарма ЕООД с 

предлагана цена от  

0,006454 лв.без ДДС. 

 

M01AC06 

Meloxic

am 

парент

ерална mg 

7 500   

"ФАРКОЛ" АД   

с предлагана цена  от 

0,036949 

лв.без ДДС 

 

 

 
 

"МЕДЕКС" ООД  с 

предлагана цена  от 

0,037395 лв.без ДДС  

M01AE03 

Ketopro

fen 

парент

ерална mg 

600 000 "ДАНСОН БГ" ООД  с 

предлагана цена  от 

0,012508 лв.без ДДС 

 

 

 
 

"МЕДЕКС" ООД  с 

предлагана цена  от 

0,012514 лв.без ДДС  

M01AE17 

Dexketo

profen 

парент

ерална mg 

75 000 "ТЪРГОВСКА ЛИГА –  

ГАЦ" АД с предлагана цена 

от   

0,013382 

лв.без  

ДДС. 

 

 
 

"МЕДЕКС" ООД  с 

предлагана цена  от 

0,013383 лв.без ДДС 

M03BX02 

Tizanidi

ne 

перора

лна 

твърд

а mg 

480  "ФЬОНИКС ФАРМА"  

ЕООД с предлагана цена от   

0,043304 

лв.без ДДС 

 

 

 

 

 
 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,043467 лв.без ДДС 

M03BX04 

Tolperis

one 

перора

лна 

твърд

а mg 

270 000  

"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 

с предлагана цена от   

0,001053 

лв.без ДДС 

 
 

„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ" АД с 

предлагана цена от  

0,001063 лв.без ДДС 

 

 След извършване на горното, комисията предлага на Възложителя, класираните 

на първо място участници, след проведения Вътрешен конкурентен подбор по Рамково 
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споразимение № РД-11- 164/29.03.2021 г. за номенклатурите, да бъдат определени за 

изпълнители за тези ЛП, при спазване изискванията на ПМС №146/2015год. 

  МОТИВИ НА КОМИСИЯТА: Класираните на първо място участници отговаря 

на изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя, представили са оферти, 

които напълно съответстват на всички изисквания по процедурата. Офертите на 

участниците, класирани на първо място, съдържат най – ниската предложена цена за 

номенклатурата ЛП, след проведения електронен търг в пространството на ЦОПСЗ. 

 С извършените действия, комисията приключи своята работа и предава 

настоящия протокол на Възложителя за произнасяне с решение. 

КОМИСИЯ: 

Председател:                                                                      Членове: 

адв. Г. Йост                                                                                  1. К.Божилова 

                                                            

                                                                                                         2. Й. Вълчева 


		2021-05-25T14:18:55+0300
	Ganka Andonowa Jost


		2021-05-25T14:19:24+0300
	Katya Zlateva Bozhilova


		2021-05-25T14:19:53+0300
	Yordanka Dobreva Valcheva


		2021-05-25T14:20:29+0300
	Antoaneta Zhelyazkova Georgieva




